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Interpellation om kampen mot mobbning
Mattias Karlsson (m) anför följande i interpellation 2007‐05‐18 till barn‐ och
utbildningsnämndens ordförande.
Vi har under våren kunnat läsa och ta del om fallet med den åtta åriga pojken
i Luleå som utsatts för mobbning och tvingats byta skola. Vi skall naturligtvis
inte politiskt debattera enskilda fall som det ovanstående, men fallets
publicering i media gör att allmänhetens funderingar över kommunens arbete
gentemot mobbning väcks. Frågor som väcks är många; har alla skolor i
kommunen en handlingsplan mot mobbning? Har personalen på kommunens
skolor tillräcklig utbildning för att motverka en uppkommen mobbnings‐
situation? Har personalen tillräckliga befogenheter att motverka mobbning?
Alla barn i grundskolan har skolplikt men de har också en lagstadgad rätt till
utbildning. Kommunen måste se till att alla elever skall känna en trygghet i
när de går till skolan.
Den nya borgliga skolministern har presenterat ett förslag som går ut på att
kommunerna skall som en sista utväg kunna få flytta på elever som mobbar
till andra skolor. I det fall som är presenterat i denna interpellation skulle det
ha inneburit att man hade flyttat på mobbarna istället för den som blir utsatt
för mobbning.
Med anledning av ovanstående frågar jag barn‐ och utbildningsnämndens
ordförande Ingrid Norberg
•

Får de lärare som är anställda av Luleå kommun en kontinuerlig
fortbildning för att på ett adekvat sätt kunna motverka mobbning i
skolorna?
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•

Tror Ingrid Norberg att skolministerns förslag, att ge möjlighet till
kommunen att kunna flytta på en mobbare, har en mobbnings‐
förhindrande verkan?

Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att interpellationen får ställas

‐

uppdra till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande att besvara
interpellationen.

_____
INTERPELLATIONSSVAR
Ingrid Norberg lämnar nedanstående svar på interpellationen.
Vi har en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever. Den anger att alla skolor måste ha en
likabehandlingsplan. Denna lag ersätter den tidigare föreskrivna planen för
arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling. Enligt den
reviderade förordningen om kvalitetsredovisning ska en uppföljning/‐
utvärdering av likabehandlingsplanen redovisas i den årliga kvalitets‐
redovisningen.
Mattias tar upp en mycket viktig fråga om våra lärare får utbildning i hur man
ska kunna motverka kränkning och mobbning. Vi har ett antal skolor i
kommunen som deltar i ”skolmedling” som är ett sätt att jobba med dessa
svåra frågor.
Alla rektorer har i dag tillgång till ett PM angående dokumentation som rör
enskilda barn/elever. Där finns skrivningar om vad skollag och förordning
föreskriver angående IUP, beslut om särskilda insatser för barn i förskolan,
anpassad studiegång, åtgärdsprogram och EVK.
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Förvaltningen ska genomföra en allmän genomgång om likabehandlings‐
planen och systematiskt elevhälsoarbete med gällande lagar förordningar och
regler.
En utbildning för rektorer ordnas för rektorer som vill öka sina kunskaper om
lagar, förordningar, regler, rutiner, handläggning osv. när det gäller
barn/elever som anser sig ha blivit kränkta/mobbade.
Luleå kommun är också med i ett länsövergripande projekt ”Forma
Framtiden” som handlar om genusfrågor och är ett förebyggande arbete mot
bl.a kränkning och mobbning.
På många av våra skolor är eleverna också engagerade i kampen mot
mobbning och kränkning på olika sätt. De är kompisgaider med stöd av
vuxna i skolan.
Riktlinjer utarbetas för hur, när och om vad nämnden ska informeras när det
gäller anmälningar till Skolverket.
En enkät skickas i september ut till elever i Gr år 3, 5, 8 och Gy 2. Denna enkät
innehåller bland annat frågor om trygghet och trivsel och lärande.
Som synes pågår en hel del. Vi tar också allvarligt på problemet och
nolltolerans är naturligtvis det enda som gäller. Vi får däremot inte slå oss till
ro och tro att alla problem är lösta med detta. Varje form av kränkning/‐
mobbning måste behandlas utifrån det problem som givit upphov till denna
behandling.
På Mattias andra fråga vill jag svara följande:
Lagstiftningen ger oss möjlighet redan i dag att flytta en elev som mobbar om
risk för hälsa kan påtalas. Man ska dock komma ihåg att även den som
mobbar behöver hjälp i sitt beteendemönster. Om man enbart flyttar
mobbaren finns stor risk att beteendet uppstår dit mobbaren flyttas.
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Mattias undrar om jag tror att en flyttning har en mobbningsförhindrande
verkan men jag är övertygad om att man behöver vidta även andra åtgärder
för att uppnå en sådan verkan.
Mattias Karlsson tackar för svaret.
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
anse interpellationen besvarad.
_____
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